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Bijlage 1 Gezamenlijk bod voor 2019 
 
Hieronder treft u het gezamenlijke bod 2019 aan van woningstichting Beter Wonen en Sint 
Joseph Almelo. In dit bod worden de hoofdlijnen beschreven van onze gezamenlijke 
voorgestane inzet op het terrein van de volkshuisvesting in de gemeente Almelo voor 2019. De 
inhoudelijke basis bij het opstellen van dit bod is het in 2018 uitgebrachte bod, gebaseerd op 
de “Handreiking Prestatieafspraken” die is opgesteld door Aedes, het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, De Woonbond en de VNG. Daarnaast is in dit bod een viertal door de 
minister benoemde “Prioriteiten Volkshuisvesting” opgenomen, te weten betaalbaarheid en 
beschikbaarheid voor de doelgroep (a), realiseren van een energiezuinige sociale 
huurwoningenvoorraad (b), huisvesting van urgente doelgroepen (c) en realiseren van wonen 
met zorg en ouderenhuisvesting in verband met langer zelfstandig wonen (d). Deze onderdelen 
zijn opgenomen in de verschillende thema’s. Per thema benoemen we ook onze verwachtingen 
van de gemeente. Bij het opstellen van dit bod hebben we gespiegeld aan het nieuwe coalitie 
akkoord voor Almelo. Inhoudelijke bespreking ervan kon nog niet plaatsvinden. We volstaan 
met het benoemen van de relevante thema’s die we teruglazen in het collegeakkoord. Daarover 
gaan we graag voor de prestatieafspraken 2019 reeds met u in gesprek.  
 
 
1. Liberalisatie en verkoop 

Liberalisatie 
• Beide corporaties maken in beginsel geen gebruik van de mogelijkheid tot liberalisering 

van woonruimte.  
 
Verkoop 
• Beide corporaties hebben het voornemen om ieder maximaal 10 woningen te verkopen 

uit het DAEB-segment.  
 
 

2. Nieuwbouw en aankoop van woningen 
Nieuwbouw 
• In 2019 levert Beter Wonen geen nieuwbouw eenheden op. Waarschijnlijk  leiden de 

lopende (zorg)vastgoedverkenningen voor de locaties Bornerbroeksestraat, Oude 
Veemarktlocatie, Bavinkstraat, de Acaciaschool en nieuwbouw Schelfhorst/Telgenborgh 
in 2019 tot toevoegingen aan de woningvoorraad. Exacte aantallen zijn op dit moment 
nog niet bekend.  

• Ter voltooiing van het wijkontwikkelingsplan Sluitersveld heeft Sint Joseph het 
voornemen om 30 DAEB-huurwoningen af te nemen in een plan van in totaal 100 
woningen.  

• Sint Joseph onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van DAEB vastgoed op 
de locatie Hagenpark. 
 

Aankoop van woningen 
• Beide corporaties hebben geen voornemens om woningen of grond aan te kopen in 

2019. Eventuele in het verleden aangegane terugkoopafspraken van eerder door ons 
verkochte woningen zullen worden nagekomen.  

Sloop 
• Beide corporaties hebben geen plannen voor de sloop van woningen in 2019. 
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Verwachting ten aanzien van de gemeente: 
• De Almelose corporaties zijn de aangewezen partij voor het bouwen van nieuwe sociale 

huurwoningen tot de liberalisatiegrens. Indien andere partijen nieuwbouw willen 
realiseren in dit segment of anderszins aan dit segment willen toevoegen, verwachten 
we dat de gemeente dit niet toestaat op grond van de door partijen gezamenlijk 
vastgestelde demografische visie. Daar waar andere partijen toch een toevoeging doen 
in de sociale voorraad verwachten we dat de gemeente daarop handhaaft. We 
verwachten dat de gemeente strikt stuurt op de bestaande, met de provincie 
vigerende, woningbouwprogrammering.  

• We verwachten een beleidsvisie van de gemeente ten aanzien van het opsplitsen van 
bestaande panden door derden. Wij spreken u aan op gerichte kwalitatieve en 
kwantitatieve sturing in de woningvoorraad in de stad. Versterkt deze ontwikkeling de 
kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van de Almelose woningvoorraad? Wij 
verwachten ook inzicht in de wijze waarop u uw regisserende rol in ten aanzien van 
onder andere (brand)veiligheid, parkeerdruk in de woonomgeving en de openbare orde 
invult. 

• Sint Joseph verwacht van de gemeente een heroverweging ten aanzien van de 
waterparagraaf en infrastructuur in de exploitatieovereenkomst voor het project 
Rumerslanden.  

 
 

3. Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep 
De corporaties zetten zich gezamenlijk in voor een voldoende beschikbare en betaalbare 
voorraad voor de primaire doelgroep, nu en in de toekomst. De streefhuren per complex 
worden vastgelegd, waarbij een relatie is gelegd tussen prijs, product, locatie en 
marktpositie. De hoogte van de huidige huur ten opzichte van de streefhuur is bepalend 
voor de huurverhoging. We voeren geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Beide 
corporaties zien de betaalbaarheid voor huurders als een belangrijk thema in 2019, waarbij 
gelet wordt op totale woonlasten.  
Uit onderzoek blijkt dat er in Almelo een voldoende voorraad sociale huurwoningen is. In dit 
verband verwijzen we naar de Factsheet 2017 van Woonburo Almelo. Wachttijden blijven 
kort en we zien een dalende trend in de inschrijfduur. Men kan binnen een redelijk 
afzienbare tijd woonruimte huren, wat kenmerkend is voor een ontspannen woningmarkt.  
 
• Voor wat betreft beschikbaarheid blijven beide corporaties met ons (gezamenlijke) 

woonruimtebemiddelingssysteem gericht de marktvraag monitoren. In 2019 gaan we 
ambtelijk en bestuurlijk actief het gesprek met u aan over de half jaarlijkse factsheet 
van Woonburo Almelo. Zo komen we tot een op stedelijk niveau afgestemde visie op de 
omvang en mogelijke bijstelling van de voorraad in de stad.  

• In 2019 beschouwen we de woningmarkt op het niveau van beide corporaties vanuit 
een marktspiegel voor wat betreft streefhuren en doelgroep(en). We houden bij het 
invullen van onze huren nadrukkelijk rekening met de lokale markt en de 
betaalbaarheid voor de doelgroep. We houden hierbij bijvoorbeeld rekening met de 
aftoppingsgrenzen en de liberalisatiegrens en differentiëren bij de jaarlijkse 
huurverhoging. Kortom, het huurprijsbeleid van de corporaties doet recht aan de 
draagkracht van huurders en aan de financiële continuïteit van de 
corporaties/verhuurders. 

• De SHBW en HAR uitten in het verleden bezorgdheid over voldoende bereikbaarheid en 
beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen. In de prestatieafspraken 2018 is dit 
signaal concreet opgepakt. In de tweede helft van 2018 wordt een verkenning gestart, 
via een zgn. werkconferentie, naar inkomensniveaus, bestedingsruimte en woonlasten. 
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Ook vindt een onderzoek plaats naar betaalbaarheidsrisico’s. Voor de 
prestatieafspraken 2019 werken we de resultaten van deze werkconferentie concreter 
uit.  

• De corporaties blijven inzetten op het verlagen van woonlasten voor huurders, o.a. door 
de energielasten te verlagen en aandacht voor initiatieven zoals “grip op woonlasten”. 
Dit doen we door fysieke ingrepen (investeringen) in de woningen en door 
gedragsbeïnvloeding op het energieverbruik van een huurder (bijvoorbeeld door de 
inzet van Aurum).  

• In samenwerking met andere partijen (professionals en vrijwilligersorganisaties) zetten 
de corporaties zich actief in voor armoedebestrijding en voorzieningen voor de burgers 
met een zeer laag huishoudinkomen en/of schulden. In 2019 verkennen wij de 
mogelijkheden tot sociale innovatie op dit terrein in samenwerking met andere partijen. 
Gedacht kan worden aan sociaal ondernemen, de inzet van apps en dergelijke rondom 
schulden en preventie, advisering door en facilitering van partijen die zich inzetten voor 
de bestrijding van armoede, binnen de mogelijkheden die de Woningwet biedt. Ook 
beoordelen we of we een verdere uitrol kunnen geven aan een pilot project aanpak 
laaggeletterdheid. 
 
 

Verwachting ten aanzien van de gemeente: 
• Samenwerking in een onderzoek naar woonlasten, waarbij demografische 

ontwikkelingen, lokale belastingen, inkomensniveaus, bestedingsruimte, energielasten 
en huurprijzen van Almelose huurders/inwoners meegenomen worden. We verwachten 
niet alleen menskracht, maar ook een financiële bijdrage hieraan. 

• Samenwerken op het gebied van maatwerkoplossingen ten aanzien van 
woonlastenverlichting continueren we en wensen we verder te ontwikkelen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de introductie van een voorzieningenwijzer cf. Oldenzaalse 
werkwijze. We dagen de gemeente parallel hieraan uit om samen te zoeken naar een 
effectieve methodiek om inzicht te krijgen in de (woon-)lasten van inwoners alsook een 
aanpak op te stellen om deze woonlasten te verlagen.  

• We stimuleren graag de bespreking van thema’s rondom armoedeaanpak met 
ervaringsdeskundigen. Door die aanpak kunnen we gerichter aansluiten bij de 
leefwereld van hen en hun concrete verwachtingen.  

• We verwachten dat de gemeente de lokale belasting zo laag mogelijk houdt vanwege 
de invloed hiervan op de woonlasten voor de inwoners, waaronder de huurders en hier 
actie op onderneemt om deze te verlagen. 

• We verwachten dat de gemeente het mogelijk maakt dat huurders van corporaties ook 
gebruik kunnen maken van de Duurzaam Thuis Twente en haar energiecoaches met als 
doel een bijdrage aan het verlagen van de woonlasten te realiseren. 

 
4. Huisvesting van specifieke groepen 

Wij zijn mede verantwoordelijk voor de huisvesting van specifieke doelgroepen. Daartoe 
behoren huishoudens die een bijzondere huisvestingsvraag hebben of die een vorm van 
zorg of begeleiding nodig hebben.  
Wij willen dan ook een bijdrage leveren in de huisvesting van deze groepen, waarbij inzicht 
in de feitelijke behoefte van belang is. Waar nodig maken wij met zorginstellingen en 
maatschappelijke organisaties afspraken over de beschikbaarheid van zorg en begeleiding. 
Wij willen onevenwichtigheden in het aanbod en de voorzieningen voor bijzondere 
doelgroepen voorkomen.  
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• De corporaties zetten de samenwerking met het Cimot voort, voor de toeleiding van 
woningzoekenden vanuit ‘beschermd wonen’ naar regulier wonen.  

• De corporaties nemen deel aan de stuurgroep “Maatschappelijke vraag Almelo” vanuit 
het domein wonen, waarbij zij een ondersteunende rol innemen naar de gemeente en 
de zorgpartijen. We staan daarbij open voor procesverbeteringen en 
netwerkversterking. Graag komen we met de betrokken partners ook tot een helder 
beeld van de noodzakelijk geachte omvang van de voorzieningen voor 
maatschappelijke opvang en de doorstroming naar het regulier wonen.  

• De corporaties evalueren samen met zorgpartijen het voorzieningen pakket en netwerk 
in wijk en buurt voor het brede terrein van wonen met zorg. Onze insteek is daarbij het 
faciliteren van het zelfstandig kunnen (blijven) wonen van huurders. De ervaringen van 
het WijzOud programma om mentale veerkracht, sociale en fysieke vitaliteit van 
kwetsbare ouderen te versterken worden hierbij benut. Ook leggen we hierbij een link 
met de conclusies en aanbevelingen in het pact voor de ouderenzorg “Waardig oud 
worden” (2018-2021) en het Almelose manifest “De bewoner Centraal” (2017) van de 
Seniorenraad.  

• We continueren bestaande en maken nieuwe afspraken waar nodig om bijzondere 
doelgroepen passend te huisvesten.  

• De corporaties leveren hun bijdrage aan de huisvesting van statushouders in Almelo 
daar waar voldaan moet worden aan de door de overheid opgelegde taakstelling.  

• De corporaties zetten een deel van de woningvoorraad in als huisvesting voor 
zorgpartijen. Sint Joseph levert de complexen Klokkenbelt en Theresiahof op, bedoeld 
voor mensen met een zorgvraag. 

• Ten behoeve van herhuisvesting Woonzorgcentrum De Hofkamp van Zorgaccent stelt 
Beter Wonen in 2019 op tijdelijke basis vier reguliere woningen beschikbaar voor 
intramurale zorg in de Castelloflat. 

 
Verwachting ten aanzien van de gemeente: 
• De verantwoordelijkheid voor zorgverlening aan speciale doelgroepen ligt grotendeels 

bij de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De 
uitvoering ervan wordt verricht door zorg- en welzijnspartijen waarmee de gemeente 
jaarlijks contracten afsluit. De corporaties vragen de gemeente nadrukkelijk haar 
verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van een adequate begeleiding en het tijdig 
realiseren van woningaanpassingen 

• De afspraken over cofinanciering van WMO en seniorenhuisvesting worden in 2019 
gecontinueerd  

• Bieden van een actueel inzicht in de feitelijke behoefte van bijzondere doelgroepen, nu 
en in de komende periode door deze doelgroepen (continu) te monitoren en de trends 
hierin met de corporaties te duiden 

• Wij staan één sociaal domein overleg voor aangezien wij de werkwijze op dit moment 
als versnipperd ervaren. Hierin verwachten wij een initiërende en regierol van de 
gemeente. 

• Wij verwachten dat de gemeente voorsorteert op de vanuit Rijksoverheid verplichte 
opsplitsing van de “Centrumgemeente Almelo” en daarbij in 2019 aan kan geven wat 
mogelijke effecten voor de woningcorporaties zullen zijn ten aanzien van speciale 
doelgroepen.  

• We verwachten van de gemeente Almelo een concrete meerjarige inzet op het 
voorkomen van eenzaamheid onder oudere inwoners. Hiervoor zijn landelijke middelen 
beschikbaar. Wij verwachten concrete invulling hiervan in de wijken en buurten van 
Almelo.  
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• Wij vragen aandacht voor passende huisvesting voor statushouders om misstanden te 
voorkomen. 

 
5. Kwaliteit en duurzaamheid woningen 

De Almelose woningcorporaties zijn ook in 2019 aan te spreken op een goede evenwichtige 
betaalbare voorraad van sociale huurwoningen in de stad. Leefbare wijken en buurten zijn 
daarbij essentieel. Ons uitgangspunt is daarbij dat we op dit moment een evenwichtige 
voorraad hebben qua typologie, huurprijzen, onderhoudsstaat, leeftijd en verdeling over de 
stad. Ook de aspecten comfort en sociale veiligheid zijn hierbij belangrijk.  
 
• In de eerste helft van 2018 vulden de Almelose corporaties de “Aedes routekaart naar 

CO2 neutrale woningvoorraad in 2050” in die wij in de tweede helft van 2018 vertalen 
naar complexniveau. Hierover gaan wij in 2019 in gesprek met de gemeente en 
huurdersorganisaties. Wij zoeken hiermee aansluiting bij het Parijsakkoord. 

• Komend jaar zetten de corporaties gericht in op gedragsverandering in energieverbruik 
van huurders. Sint Joseph biedt huurders inzicht in het eigen energieverbruik door 
middel van een energiemeetset van Aurum. In 2018 heeft Sint Joseph dit project 
uitgerold over ongeveer 500 huishoudens en in 2019 zal dit verder worden uitgerold. 
Mogelijk haakt Beter Wonen hier ook op aan.  

• De huidige (fysieke) acties, zoals vervanging van cv-ketels, sanering asbestdaken en 
het aanbrengen van LED verlichting worden ook in 2019 voortgezet. Hierbij wordt ook 
gekeken naar de mogelijkheden voor toepassing van zonnepanelen binnen de 
bestaande meerjaren onderhoudsbegroting van de corporaties. 

• Beter Wonen continueert de lijn die de afgelopen periode is ingezet ten aanzien van de 
verduurzaming: De huidige (fysieke) acties, zoals vervanging van cv-ketels door 
energiezuinige exemplaren en sanering asbestdaken worden ook in 2019 voortgezet. 
Het betreft hier de projectmatige aanpak van de in levensduur verlengde woningen in 
2017-2019. Beter Wonen koos binnen de bestaande woningvoorraad bewust voor het 
langer doorexploiteren van onze goedkope voorraad en het verduurzamen van deze 
woningen. In 2017 en in de eerste helft van 2018 verduurzaamden we 92 woningen. In 
de financiële paragraaf van Beter Wonen is opgenomen welke complexen wij in 2019 
aanpakken, het gaat om 377 woningen in 2019. We zetten in op het gericht verhogen 
van de Ei index (“minimaal energie label B”), waarbij we in de planning rekening 
houden met uitvoering van gepland overig onderhoud en/of eventuele verbeteringen in 
het kader van marktperspectief. Samen met de huurders van deze complexen werken 
we de plannen uit. Tussen 2017 en 2024 saneren wij 698 bergingsdaken, 338 zijn 
voorzien voor 2019.  

• Sint Joseph zet ook de huidige (fysieke) acties, zoals vervanging van cv-ketels, 
sanering asbestdaken en het aanbrengen van LED verlichting in 2019 voort. Hierbij 
wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor toepassing van zonnepanelen. Tussen 
2017 en 2020 saneren wij 600 bergingsdaken, waarvan er 139 zijn voorzien voor 2019. 
Eind 2020 zijn alle daken die in de buitenlucht staan gesaneerd. 

• De corporaties rapporteren voor 31 december 2018 aan de gemeente welke 
labelstappen of energie-index verbeteringen wij in 2019 zullen realiseren. 

• Sint Joseph is in 2018 gestart met een pilot verduurzaming van 6 woningen aan de 
Beverdamlaan (complex 50). Deze woningen worden getransformeerd van een D label 
naar een A+ label. In 2019 wordt het plan voor de resterende woningen concreet 
gemaakt op basis van de opgedane ervaringen. 

• In samenwerking met de gemeente wordt gezocht naar mogelijkheden tot vergroening 
van de openbare ruimte in de wijken en buurten waar onze huurders wonen. Concreet 
betreft dit de invulling van braakliggende of niet ingevulde grondposities ten behoeve 
van bijvoorbeeld stadslandbouw of ecologische zones.  
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• In 2019 zal in samenwerking met de gemeente gestart worden met de aanleg van de 
Stadstuin in de binnenstad. Beter Wonen neemt het beheer op zich van deze tuin.  
 

Verwachting ten aanzien van de gemeente: 
• De gemeente stelt een Integraal Groot Onderhoud en vervangingsprogramma (IGOP) 

op waarbij de gemeente steeds meer op strategisch wijkniveau programmeert. De 
corporaties verwachten dat de gemeente hen hierover proactief informeert, zodat wij 
meer in samenhang inspanningen op wijkniveau in woningen en woonomgeving kunnen 
leveren. 

• Een grote aantoonbare inzet van de gemeente bij het verduurzamen van woningen die 
niet in het bezit van de woningcorporaties zijn (huur én koop). 

• Op basis van onze aanpak om aan het Parijsakkoord te gaan voldoen willen we met u 
nagaan hoe onze voornemens zijn in te passen binnen lopende en te verwachten 
duurzaamheidsinitiatieven van de gemeente Almelo. We staan bundeling van 
activiteiten voor alsmede het verzorgen van gezamenlijke subsidietrajecten. 

• De gemeente zet zich in voor realisatie van duurzame energiebronnen n samenwerking 
met Coteq, de provincie Overijssel en corporaties.  

• Vergroening van de woonomgeving van onze huurders is een thema waarover graag tot 
bundeling van mogelijkheden komen. Van de gemeente vernemen we graag de inzet op 
verminderen van de versteende omgeving en het stimuleren van opvangmogelijkheden  
van hemelwater door klimaatveranderingen. In het kader van de gewenste vergroening 
van de woonomgeving zien we graag verbindingen naar Almelo Bomenstad en Almelo 
Parkstad. Van de gemeente verwachten we daar een verbindende rol.  

 
 

6. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed 
Beide corporaties beschouwen leefbare wijken en buurten als essentieel voor het 
woongenot en welzijn van haar huurders en andere bewoners, de kwaliteit van onze 
woningen en de toekomstwaarde van ons bezit. Ook maakt het de stad prettiger. Er zijn 
buurten waar extra, actieve inzet op leefbaarheid nodig is om de woonomgeving voor 
verhuur op het gewenste niveau te brengen of te houden. Om de leefbaarheid te 
bevorderen werken wij hierbij samen met partners aan een basisbeheer met schoon, heel 
en veilig als uitgangspunten.  
 
De afgelopen jaren is, samen met de gemeente, veel tijd en aandacht besteed aan het 
opzetten van diverse leefbaarheidsbevorderende activiteiten in het sociaal domein. Hierbij 
moet worden gedacht aan aandacht voor zorgmijders, signalering van multi-
probleemgezinnen, activiteiten bij een dreigende huisuitzetting, etcetera. Deze activiteiten 
kennen een doorlopend, regulier karakter en nemen we als zodanig niet op in ons bod voor 
2019: In het kader van het voorkomen van overlast en het waarborgen van een rustig 
woongenot in complexen, het tegengaan van huurachterstanden en het voorkomen van 
huisuitzettingen blijven wij de bestaande werkwijze continueren (“er-op-af” methode).  
• Om overlast te beperken, escalatie te voorkomen en leefbaarheid te versterken zijn de 

corporaties ieder bereid ook in 2019 voor maximaal € 10.000,- te participeren in het 
project buurtbemiddeling samen met de gemeente. Voor een vervolg dient in 2019 
eerst een brede evaluatie plaats te vinden. 

• Beter Wonen ondersteunt het “eigenaarschap” van huurders die de leefbaarheid in hun 
buurt willen versterken. Hiervoor stellen zij in 2019 een bedrag van € 15.000,- als 
onderdeel van de inzet op leefbaarheid beschikbaar voor huurdersinitiatieven die 
aantoonbaar bijdragen aan de leefbaarheid in een complex of buurt waar wij veel bezit 
hebben. Dit bedrag is opgenomen in het leefbaarheidsbudget, welke geoormerkt is 
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vanuit de Woningwet. Sint Joseph vernieuwt in 2019 haar leefbaarheidsbeleid, waarbij 
huurdersinitiatieven ook extra aandacht krijgen. 

• Ook in 2019 participeert Beter Wonen in het gebiedsprogramma Nieuwstraatkwartier 
met als doel een volkshuisvestelijke bijdrage te leveren de bewoners trots op zichzelf, 
op elkaar en hun leefomgeving te maken. 

• Eind 2017 nam Beter Wonen het bezit van Mijande Wonen in Aadorp over en 
momenteel verkennen wij ons nieuwe gebied. In 2019 kennen wij de bewoners, werken 
we samen met de partners aldaar zodat we weten wat er speelt en kunnen daarnaar 
handelen, eventueel in samenwerking met deze partners.  
 

Verwachting ten aanzien van de gemeente: 
• Van de gemeente verwachten wij een actieve opstelling in het formuleren van een 

integrale visie op de verschillende wijken van de stad op sociaal en fysiek terrein. Wij 
vinden dit van groot belang voor de stedelijke en regionale ontwikkeling alsook ons 
voorraadbeleid. We verwachten een actieve regisseursrol rondom dit thema onder 
andere om gezamenlijk met belanghebbende partijen afspraken te maken.  

• We verwachten dat de gemeente werkt aan de aanpak van de verstening van de 
openbare ruimte. 

• De inzet en zichtbaarheid van de gemeente in de openbare ruimte in het kader van 
leefbare wijken en buurten. Denk hierbij concreet bijvoorbeeld aan het verhogen van 
de zichtbaarheid en inzet van de BOA’s in wijken en buurten waar sprake is van 
overlast. 

• Actieve inzet op terugdringen van hennepteelt en vroegtijdig overleg over sancties. Het 
zoeken van passende wegen om ondermijnend gedrag tijdig en effectief tegen te gaan. 

• Onderzoek naar illegale pensionvorming en indien nodig handhavend optreden.  
 
 
7. Participatie/Samenwerking met andere partijen 

Als maatschappelijk organisatie staan beide corporaties midden in de samenleving. Dat 
betekent dat we oog en oor hebben voor de zaken die in de maatschappij spelen. Ons 
beleid bepalen we niet alleen. Daar kunnen andere partijen een rol in spelen. 
Belanghouders oefenen invloed uit op ons beleid. Sommige belanghouders worden 
geïnformeerd over voorgenomen beleid, andere belanghouders worden uitdrukkelijk 
geconsulteerd. 
 
Onze belangrijkste belanghouders zijn vanzelfsprekend de HAR en de SHBW. Zij behartigen 
de belangen van de huurders, brengen adviezen uit over beleid en worden bij nieuw beleid 
zoveel mogelijk in het voortraject betrokken.  
 
Met name waar het gaat om de woonlasten, wensportefeuille en voorraadinterventies van 
beide corporaties en visies op wijk en buurt zal in 2019 vergaande afstemming 
plaatsvinden tussen corporaties. Ook de huurdersorganisaties worden hierbij betrokken. 
Vanzelfsprekend worden de bevindingen ook met de gemeente Almelo besproken. Met 
diverse andere organisaties, speciaal binnen het sociale domein, vindt frequent overleg 
plaats, zoals hiervoor al is benoemd. In 2019 zullen deze contacten worden voortgezet.  
 
• De corporaties zetten in 2019 actief middelen in ten behoeve van de ondersteuning 

voor de SHBW en de HAR. 
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• De corporaties zetten in 2019 extra inzet in op casuïstiek overschrijdende besprekingen 
om (mogelijke) knelpunten structureel op te lossen en om gezamenlijke uitdagingen op 
te lossen. 

• De corporaties halen de banden aan met onder andere de verschillende wijkplatforms, 
wijkteams, partners vanuit het Armoedepact, zoals de Buurvrouw en de Eethoek, 
Buurtbemiddeling en andere welzijnsorganisaties om tot een actievere uitwisseling van 
belanghebbende informatie over Almelose wijken en buurten te komen.  

• Gezamenlijk zetten we hierbij in op het inzetten van dialoog tafels waarin we met 
stakeholders vraagstukken van de stad of samenleving willen duiden en tot 
visievorming willen komen.  

• De Jongerenraad van Almelo willen we graag als stakeholder voor ons beleid inzetten: 
we zijn nieuwsgierig naar hun visie op de stad en hun verwachtingen ten aanzien van 
het wonen.  
 

Verwachting ten aanzien van de gemeente: 
• Wij beheren gezamenlijk circa 30% van de Almelose woningvoorraad en hebben behoefte 

aan een regelmatig, gestructureerd en integraal overleg op bestuurlijk niveau, om de 
Almelose volkshuisvesting nader en integraal met elkaar te beschouwen. 

• Op strategisch niveau bieden wij aan om aan te haken bij het driehoeksoverleg tussen 
Gemeente/Burgemeester, Politie/teamchef en Openbaar Ministerie om gezamenlijk 
trends & ontwikkelingen en/of inhoudelijk thema’s zoals PGB en huiselijk geweld 
aanpak te bespreken vanwege ondermijning. Het gaat om thema’s die ook ons als 
Almelose corporaties raken. 

• (Huurders)participatie: wij trekken hierin graag gezamenlijk op rondom bepaalde 
thema’s als woonlasten, duurzaamheid, leefbaarheid, woonwensen of sociaal beleid. 

 
Onderwerpen vanuit het collegeakkoord waarover we graag nader met u in gesprek gaan: 
 
• Wijk-/programmasturing; 
• Eenzaamheid en maatschappelijk isolement; 
• Integrale aanpak armoede; 
• Het voorkomen van problematische schulden; 
• Klijnsmagelden; 
• Verkoop gemeentelijke vastgoed; 
• Duurzaamheid; 
• Elektrische laadpalen; 
• Ondermijning; 
• Beheer openbare ruimte/infrastructuur; 
• Woonlasten inwoners. 
 
We nemen over deze onderwerpen na het delen van elkaars visie graag nadere afspraken op in 
de prestatieafspraken 2019. 
 
Doorkijk naar 2020-2024 
In bovenstaand bod hebben we geen expliciet aanvullende activiteiten opgenomen voor de 
periode 2020-2024. Over ons toekomstige beleid zullen we u separaat op een later 
tijdsmoment berichten.  
 
In de tweede helft van 2018 werken beide corporaties aan een nieuw ondernemingsplan. 
Mogelijk leidt dit tot aanpassingen in ons volkshuisvestelijk beleid. Dit geldt eveneens voor de 
door de gemeente nieuw op te stellen Woonvisie. Deze zullen van invloed zijn op toekomstige 
prestatieafspraken of biedingen.  


